
'Messias - på Samsø' 
Lørdag 12. december i Nordby kirke kl 19.30

Georg Friedrich Händels evigtskønne og bevægende 
‘Messias’! 

Messias på Samsø er skønne solister, heriblandt  
Brit-Tone Müllertz og Jens Søndergaard, velsyngende 
lokale og tilrejsende korsangere og et eminent  
kammerensemble - dirigeret af 
Anne Marie Granau.

Søholm Opera fejrer jul med den 
           dejligste musik og inviterer til:

'Amazing Christmas - på Samsø' 
Søndag 13. december i Samsø Hallen kl 14.30

‘Amazing Christmas’ drysser glitrende englestøv over 
os alle i denne helt særlige cross-over koncert. En 
julekoncert med højt til loftet, hvor du ikke behøver 
at vælge genre. Den dyrker det klassiske vingefang i 
harmoni med jazzens swing og soulens power.

MEDVIRKENDE

Jazzsangeren Sinne Eeg, soulsangeren Christina Boelskifte 

og opera sangeren Andrea Pellegrini samt bassisten Thomas 

Fonnesbæk, trommeslageren Rasmus Lund og pianisten 

Magnus Hjort.

Billetter til vores julekoncerter kan 

købes på soeholmsales.com



'Jul - på Samsø' 
Weekenden 11. - 13. december

Udover vores fantastiske koncerter kan du i weekenden 
den 11. - 13. december også glæde dig til julemarkeder med 
lokalt håndværk og hyggelige klippe-klistre-værksteder 
for børn og barnlige julesjæle, masser af levende lys og 
duften af gløgg i landsbystræder og kroge. 

Samsø Museum, forretninger, overnatnings- og spisesteder 
juler nemlig med og spreder julehygge som i gamle dage. 

Følg med på visitsamsoe.dk og Facebook.

Om Søholm Opera og 
Søholm Operas Støtteforening
Tilgængelighed og kvalitet!

Søholm Operas Koncerthus, Kulturelt kraftcenter og 
Permahave på Samsø er ambitionen om at skabe 
verdens måske første koncertsted, hvor natur og kultur 
tænkes sammen på nye helhedsorienterede måder. 

Stedet skal være et lokalt, kulturelt kraftcenter af 
internationalt format. Det skal være et eksempel projekt 
på, hvordan kunst og bæredygtighed kan tænkes 
sammen i et innovativt, klimavenligt og miljø rigtigt 
helhedsorienteret anlægsarbejde.

Indtil vores koncerthus og permakultur  have er anlagt, 
arrangerer Støttefor eningen oplevel ser rundtom på  
Samsø – for både børn og voksne – og master  classes 

for unge, danske sangstu der ende med primært  
britiske coaches, pianister og dirigenter. 


